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A SurgiCare Kft története 2007-ben kezdödött. 
A cég létrehozásának gondolata abból a felismerésből 
táplálkozott, hogy szükség van a magyar kórházi piacon 
egy kicsi, rugalmas szolgáltatóra, aki be tudja tölteni a 
nagy nemzetközi cégek változásai nyomán támadt teret. 
Cégünk fontosnak tartja, hogy a manuális szakmákban 
dolgozó orvosokkal, gazdasági vezetőkkel minél maga-
sabb szintű szakmai kapcsolatot tartson fenn. 
Ebből következik az, hogy a céget képviselő embe-
rek lehetőség szerint a szakma által ismert és elismert 
szakemberek legyenek, lehetőleg hazai és nemzetközi 
tapasztalatokkal hátuk mögött. 
Nagy Tamás és Székely Róbert már a kezdetektől segí-
tette a cég munkáját. Eleinte csak tapasztalataik átadá-
sával, később, Székely Róbert révén már személyes rész-
vétellel is. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2009. májustól 
Gadanecz András is csatlakozott a Csapathoz. 
Andrást nem kell bemutatni. Több mint 10 évet dol-
gozott a Johnson&Johnson-nál, majd másfél évig a 77 
Elektronika nevű magyar tulajdonú nagyvállalat keres-
kedelmi igazgatója volt. Most ismét visszatér korábbi 
sikerei színhelyére, a cég sebészeti varrógépekkel és var-
rófonalakkal foglalkozó üzletágát erősíti. 
Fontosnak tartjuk azonban azt is, hogy a cég termékei 
csak és kizárólag a legmagasabb minőséget képviseljék. 
Ezért hosszas és alapos keresés után az alábbi cégekkel 
kötöttünk hosszú távú kizárólagos megállapodásokat:
- Frankenman/Chex- Sebészeti varrógépek
- Assut- Sebészeti varrófonalak
- Bariatric Solution-Obesitas sebészeti eszközök
- Equimedical-Modern vérzéscsillapítás teljes ter-
mékpalettával
A fenti sorok a cég szakmai „életéről” szólnak. Egy cég 
működésének vannak azonban egyéb vetületei is. Fon-

Egy cég a sebészekért 

XC60_MindentVisz_Compass_165x235mm.indd   1 6/4/09   3:05:10 PM

SURGI CARE

tos, hogy a kollégák ne csak a hétköznapokban, hanem 
az azon kívül eső szabadidőben is keressék egymás tár-
saságát, kellemes, ugyanakkor sportos időtöltéssel ké-
szülve fel a mindennapok stresszes életvitelére.
Pánics Gyuri a 80-as években készített egy filmet a vi-
torlázásról.  A film nyitó gondolata szerint a vitorlázás 
nem sport, hanem életforma. És bár az idők változnak, 
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Társrendezvényeink:
IV. Közm  Kupa 
(www.kozmukupa.hu)

Orvos-Gyógyszerész Kupa 
(www.orvosgyogyszereszkupa.hu)

Címvéd : Sirocco – Dr. Kiss Pál Ügyvédi Iroda csapata

PROGRAM:
22220000000000999.. júúllliiiuuussss 1777. pénnnntteeeekkkkk
15:00 – 20:00 Nevezés, regisztráció a 

nagyhajós versenyre
16:00 – 18:00 Labdarugó gála
18:00 – 19:00 MM RC vitorlás, medence 

match race
19:00 Vacsora
20:00 Móló party, karaoke

22220000000000999.. júúllliiiuuussss 1888. szooommmbbbbbaaaatt
08:00 – 09:00 Nevezés, regisztráció a 

nagyhajós versenyre
09:30 Kormányos értekezlet
10:15 Kihajózás
11:00 Rajt
16:00 Befutási limitidő
17:00 Vacsora
18:00 Eredményhirdetés, gálaműsor
19:15 MM RC vitorlás verseny
20:00 Móló party

22220000000000999.. júúllliiiuuussss 1999. vassssáárrrnnnnnaaapp
09:30 Kormányos értekezlet
10:15 Kihajózás
11:00 Rajt
13:30 Befutási limitidő
14:30 Eredményhirdetés

a hajók mérete és felszereltsége nagyot változott, a fenti 
megállapítás még mindig igaz. A „vizen járó ember” ta-
lán egy kicsit más, mint „szárazföldi” társa, talán jobban 
tapasztalja a természet erejét és a másik emberben is 
inkább ellenfelet lát és nem ellenséget. 
Számomra ez a kapcsolat gyerekkorban kezdődött 
Orfűn, majd tizenéves koromban folytatódott Fonyó-
don, ahol a Port Lacajban kezdtem vitorlázni Dr Gál 
Péter hajóján. Ezen előzmények után természetes volt, 
hogy Bodnár Imre barátom felkérésére Tamással együtt 
az Orvos-Gyógyszerész Kupa támogatása mellett dön-
töttünk. Reméljük, hogy ez a rendezvény a Balatoni 
vitorlásélet szerves részévé válik, helyet és lehetősé-
get adva az egészségügyben dolgozóknak arra, hogy 
kötetlen formában tölthessenek el egy hétvégét. Van 
aki már régóta vitorlázik, van aki még csak most kezdi 
megszeretni ezt a gyönyörű sportot, de azt gondolom, 
dr Bodnár Imre tapasztalata és a BFYC vendégszere-
tete megfelelő garancia arra, hogy egy nagyszerű ver-
seny keretében mindenki jól érezze magát Kenesén, az  
I. SurgiCare Orvos-Gyógyszerész Kupán.

Jó szelet és kellemes versenyzést kívánunk,

 Nagy Tamás Székely Róbert
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- Évtizedek óta hobbija a vitorlázás. Hogyan került 
kapcsolatba a sportággal?
A vitorlázás szeretetét úgy 6-7 éves koromban oltotta be-
lém egy egykori haditengerész. A háborúban mindenét 
elveszítette egy vitorlás kivételével. Egy nádkunyhóban 
élt Fonyódon. Itt töltöttem nyaraimat. Konok, szigorú, 
hihetetlenül intelligens és művelt ember volt, aki nem 
csak a vitorlázást szerettette meg velem, hanem az egész 
miliőt is, amely leginkább a Tüskevár világához volt ha-
sonlítható.
Kimondani is nehéz, több mint ötven éve vitorlázom. 
Kezdetben „kalózoztam”, majd a 70-es évek elején egy 
barátommal közösen megvettük az akkor rendkívül 
rossz állapotban lévő C1-es 25-ös túrayollét a Fagyön-
gyöt, amit barátaimmal felújítottam. Mesterem után 
neveztem el Tatusnak. A 70-es évek végén engem is 
utolért a „műanyagozási láz”. Kenedi István barátommal 
közösen készített sablonból én is kilamináltam egy 25-ös 
héjat, amit Pécsett a kertemben házilagosan építettünk 
tovább. 1980 karácsonya előtt kaptunk hírt, hogy eladó a 
Balaton egyik legendás 1942-ben épített 40-es cirkálója a 
Tabu. Perjés István barátommal közösen megvásároltuk 
és a következő évben szintén baráti segítséggel, házilagos 
kivitelezésben újítottuk fel. A Tabu volt a harmadik hajó 
aminek a felújításában aktívan részt vettem, így a hajó-
építésben az akkori lehetőségekhez képest komoly isme-
retekre tettem szert. 1987-ben a hajó egyedüli tulajdono-
sává váltam és Soponyai Géza műhelyében felújíttattam 
a Tabut. 1999-ben és 2006-ban külső-belső átépítés 
történt a Picula-műhelyben Pálinkás Csaba irányítá-
sával. Tizenöt évvel ezelőtt létrehoztuk a 40-es Cirkáló 
Osztályt, amelynek azóta is osztálykapitánya vagyok. Az 
elmúlt 28 év alatt osztályon belül és abszolútban is szép 
eredményeket értünk el.
1983-ban érsebészként több hónapig Münchenben dol-
goztam, amikor meghívtak a Stamberger See-re egy vitor-
lás old timer találkozóra. Ott tapasztaltam, hogy milyen 
nagyra becsülik a régi hajókat. Ezért elhatároztam, hogy 

sportegyesületemen a Tabu Sailing Teamen keresztül ver-
senyt szervezek a Balatonon található tradicionális építé-
sű hajók számára. Az old timer vitorlások seregszemléje 
immár tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre és 
remélem, hogy sikerült hagyományt teremtenünk.
- Mit jelent az Ön számára a vitorlázás?
A vitorlázás életforma, aki egyszer ebbe belekóstol, való-
színűleg élete végéig műveli. Együtt van benne a víz és a 
természet szeretete, a sport, a versenytaktika és a csapat-
munka. Sebészként gyakran hasonlítottam össze, hogy 
a kormányos illetve az operatőr ugyan egyszemélyes 
döntéseket hoz, megfelelő csapat és asszisztencia nélkül 
nincs megfelelő eredmény. A Tabu ebben a tekintetben 
is egyedülálló. Míg más hajókon a manschaftok gyakran 
változnak, a Tabu legénységének magja negyed évszázada 
együtt hajózik. Civil életemben sebész-érsebészként dol-
gozom. 1995 óta vagyok a PTE Sebészeti tanszékének igaz-
gatója. Érsebészként az ország egyik legjelentősebb érse-
bészeti intézetét építettem föl. Négy éve vagyok a Magyar 
Angiologiai és Érsebészeti Társaság elnöke. Két éve pályá-
zat útján elnyertem a PTE Klinikai Központjának főigaz-
gatói székét. Mindezen feladatok ellátásához szükséges 
erőt, a vitorlázással eltöltött aktív pihenésből merítem.
- Mely eredményeire a legbüszkébb?
A Magyar Nagyhajós Bajnokság dobogós helyeire és szá-
mos verseny megnyerésére.
- Mi a véleménye az I. SurgiCare Orvos- Gyógysze-
rész Kupáról?
A vitorlás versenynaptár rendkívül zsúfolt, azonban egy-
re több olyan új verseny található, amelyek nagy érdek-
lődésre számíthatnak. A szakmán belüli sportesemények 
jelentősen hozzájárulnak az emberi-baráti-szakmai kap-
csolatok elmélyüléséhez. Egy vízen töltött, versennyel 
fűszerezett hétvége elősegíti ezeket a folyamatokat.
- Indul-e a versenyen?
Természetesen. Ha már az a megtiszteltetés ért, hogy a 
verseny egyik védnökének kértek fel kötelességem ver-
senyezni is.

Fél évszázada 
a vízen
Interjú dr. Kollár Lajossal, 
a verseny védnökével

Készítette: Jánosi Péter
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Évtizedek óta hobbija a vitorlázás. Mit jelent az Ön 
számára a vitorlázás?
Pihenek, versenyzek, izgulok, üvöltözünk néha a fiammal, 
elégedettek vagyunk, vagy nem,de végigcsináljuk mindig, 
maximálisan jók akarunk lenni, közösen igyekszünk. Ha 
csak megyünk a hajóval, szeretjük a vizet, szeretjük a tájat, 
a Balatont, szelet, a napot. Kikapcsolódás, szerelem.
Hogyan került kapcsolatba a sportággal?
A vitorlázás csak álom volt kezdetben, hiszen nem volt 
közvetlen családi hagyomány, nem örököltem családi ha-
jót, semmi ilyen nem segített. A sport viszont gyerekkorom 
óta része az életemnek, 5 éves koromtól vívtam – tőröztem 
-, amit egészen az ifiválogatottságig vittem. Aztán amikor 
családi nyaraló épült a Velencei tó mellett, akkor vadul ször-
fözni kezdtem, majd amikor Balatonbogláron jutottam a 
vizhez, levizsgáztam vitorlázásból. Innen kezdve nagyon 
sajátos kapcsolatom alakult ki a természettel, jelesül a Ba-
latonnal. Aztán sok-sok év után Balatonboglárról Almádiba 
költöztünk, ekkor - mert az északi part azért mégis csak más, 
- egy tőkesúlyos hajót céloztam meg. A nagyon visszafogott 
anyagi lehetőségek okán sokat jártam utána annak, hogy 
megfelelő hajót találjak. Majdnem egy Sudár lett, de aztán 
valahogy összetalálkoztam Paulovics Dinivel, aki akkor még 
a „hosszított 18-as” gyártásánál tartott. Hogy ma hol tart, az 
közismert. És akkor Dinivel kisütöttük, hogy lehetne egy 
Hunter Impala szerű hajót csinálni. Ebből lett a Dinó 28-as, 
amiből csak 4-5 darab készül ugyan de kitűnő hajó. 17 éves 
öreg jószág az enyém, de ha formában van, megy.
Mely eredményeire a legbüszkébb?
Az eredmények? Fiammal Bálinttal, meg egy-egy aktuális 
haverjával nyertünk több YS-II-III versenyt, az országos 
bajnokságokon egy második és egy harmadik helyünk 
volt. Szép lassan megtanultunk vitorlázni, talán ez okoz 

örömöt leginkább. Amikor először indultunk a kikötő ha-
gyományos háziversenyén, mi voltunk az utolsók, és „el-
nyertük” a „leghosszabban a vízen tartózkodó hajó” – nem 
megtisztelő - díját. Ez azért fájt. Eltelt néhány év, és el-
kezdtük sorozatban megnyerni a háziversenyt. Az utóbbi 
2-3 évben már nem is indultunk, mert azt éreztük kínos-
nak, hogy túl jók vagyunk. Az elégedettséget az adja, ha 
magunkhoz képest vagyunk jók, nem rontunk el semmit, 
helyén vannak a dolgok. Ha mások jobbak, gratulálunk a 
győzteseknek. Nem a győzelem a fontos. Nem csak az.
Mi a véleménye az I. SurgiCare Orvos- Gyógysze-
rész Kupáról?
Érdekes kezdeményezés. A szervezés motorja Székely 
Róbert, a főtámogató, aki lelkes vitorlázó, a Mackó nevű 
jolle szerelmese. A rendezvény jelentősége szerintem fő-
leg abban lehet, hogy valamilyen hagyomány teremtése 
kezdődhet itt. Olyan hagyományé, amely arról szól, hogy 
két ősi -szakmai és intellektualis kapcsolatban álló- szak-
ma képviselői szabadidejükben - amiből jellemzően nem 
sok van - találkoznak egymással egy közös hobbi ürügyén. 
Talán feléledhet a vitorlázásnak az a klasszikus felfogása, 
közös élménye, ami nem a mai kor bizniszorientált, ma-
gamutogató stílusa, hanem felidézi a kezdetekre jellemző 
természetszeretet, a versenyzés tisztaságát, a barátság, a 
kölcsönös tisztelet szellemiségét. Nem tudható még, hogy 
szakmai, versenyzési szempontból milyen megoldások 
születnek, de remélhetőleg a lebonyolítás zökkenőmentes 
és sikeres lesz. Mindenképpen maga a verseny a lényeg.
Indul-e a versenyen?
Igen. Kiváncsi vagyok milyen lesz, kivel találkozom. 
Szinte biztos, hogy a hajók nagy részét ismerem, de 
többnyire fogalmam sincs, kik vitorláznak rajta. Most 
majd megismerem őket.

a vitorlázás számomra 
kikapcsolódás, szerelem

Egy kedves, hangulatos erdei panzióban kínálunk szállás-
helyet, üdülési lehetőséget egész évben, mely a Börzsöny 
hegység északi részén található, távol a város zajától, csörgő 
kis patak mellett.

A panzió fekvése elsősorban a pihenni, kirándulni vágyó 
családok számára nyújt ideális lehetőséget. A panziótól ki-
induló turista utakon bejárhatják a Börzsöny legszebb tá-
jait. Egy hektáros kertjében nyáron napelemekkel fűtött 
úszómedence, télen szauna várja vendégeinket.

Az épület adottságai nemcsak a turisták részére teszik ked-
veltté, hanem konferenciák, tréningek és egyéb zártkörű 
rendezvények színvonalas lebonyolítására is ideális.

Várjuk Önöket!

Tel.: (27) 325-362   Tel.: (36-27) 587-110
Fax: (36-27) 587-140  Tel./Fax: (27) 365-153

info@feketevolgy.hu  www.feketevolgy.hu

FEkETEVÖlgy pAnzió 
várja Önöket 

a Börzsöny szinte érintetlen táján

Dr. Kupcsulik Péter, sebész, gasztroenterológus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem, I. sz. 
Sebészeti Klinika igazgatója. Az általa irányított klinika az ország legnagyobb sebészeti intézménye, vezető 
szerepe hazai és nemzetközi vonatkozásban is ismert. Dr. Kupcsulik Péter neve azonban nem csak a szakma-
belieknek lehet ismerős, hiszen hosszú évek óta rendszeres résztvevője balatoni vitorlásversenyeknek.

Interjú Dr. Kupcsulik Péterrel, 
a verseny védnökével

Készítette: Jánosi Péter
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Lellei Vitorlás Suli 
2009.

2009. június 14. - 2009. augusztus 28.

A BL Apartments & Yachtclub kikötői sport egyesülete, a Lellei 
Vitorlás Egylet és a felnőtt vitorlázó oktatásban
tapasztalt Karsai Sport Center együttműködésében idén nyáron 
megnyitja kapuit a Lellei Vitorlás Suli.

További részleTek és jelenTkezés:
http://www.karsaisport.hu

www.f5wc2009.hu
Jó tíz évvel ezelőtt egy Thomas Dreyer nevű úriember 
tervezett egy olcsó kicsi modellvitorlást, amit a Graupner  
modellgyár el is kezdett gyártani. A hajó célja az volt, hogy 
egy olcsó alternatívát adjon azoknak akik nem szánnak fel-
tétlenül százezreket egy modellvitorlásra. Az osztály olyan 
ütemben fejlődött és elsősorban a hollandoknál, hogy ma 
már több mint 2300 regisztrált hajó van, csak náluk. 2007-
ben pedig már Európa Bajnokságot is rendeztek az osztály 
részére, 2011-ben pedig már a kategória első világbajnokság-
ára is sor kerül. Itthon két évvel ezelőtt próbálkoztam elő-
ször a terjesztéssel, de nagyon nehezen mentek a dolgok és 
végül feladtam. Azután idén télen ismét felvettem a leejtett 
szálat és elindult a Micro Magic osztály. Az első versenyt 
ez év márciusában tartottuk Velencén, majd a második 
versenytől kezdve kialakítottunk egy versenysorozatot is, 
melynek támogatót is sikerült találnunk a BL Apartments 
& Yachtclub személyében. Így egy 9+1 versenyes sorozatot 
sikerült összekovácsolni. Jelenleg 34 regisztrált hajó van 
az osztályban, a bajnokságot a hazai modellvitorlázás első 
versenyhelyszínén a megújult Lágymányosi Öbölben ter-
vezzük október első hétvégéjén. De ami még nagyobb szó, 
hogy idén szeptemberben részt veszünk az osztály harma-

dik Európa bajnokságán a portugáliai 
Faro-ban és megpályázzuk a 2010-es 
EB helyszínének Balatonlellét.
Az idei versenyeket mind úgy szer-
veztük, hogy egy-egy vitorlás verseny 
közelében legyen, hogy minél erősebb és nagyobb mezőnyt 
tudjunk létrehozni. Jó lenne, ha az Országos Bajnokságon 
elérnénk az 50 hajót.
Maga a versenyzés hasonlóképpen zajlik mint a nagyhajók-
nál a pályaverseny, mindössze a nézőpont más. Persze et-
től újdonság is, de ugyanazt a taktikai és stratégiai élményt 
nyújtja mint egy nagyhajó.
A hajó mindössze 53 cm és 860 gramm. Néhány kötelezően 
a Graupner által készített alkatrészen kívül minden elkészít-
hető akár otthon is. A hajó ideális választás kezdők számára, 
hiszen ára - távirányítóval, elemekkel - összeépítve sem éri 
el a 360 Eurót. 
A hajó és a köré épülő versenyrendszer tökéletes választás 
azoknak, akik ismerkednének  a sporttal, de sokallják egy 
versenyképes modellért a 1000-2000 Eurót.
Még több információ:  www.micromagic.hu vagy Beliczay 
Péter 06 20 324 1391

Apró vArázslAt
Tavaly ilyenkor nem is mertem arra gondolni, hogy egyszer eljutunk idáig. Illetve in-
kább úgy mondanám, hogy  lemondtam róla. Ma viszont már minden álmomat túl-
szárnyalta a Micro Magic.

Írta: Beliczay Péter
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A névből nem feltétlenül derül ki, hogy a Mackó 
Classic egy vitorlásverseny, bár itt kétségkívül 
erről van szó. A Mackó – ha valaki még nem ta-

lálta volna ki -  természetesen egy hajó, egy 25-ös jolle, 
mely 1938-ban épült Benacsek Jenő hajóépítő mérnök 
tervei szerint, aki a DSV 1929-es osztályelőírásait ala-
pul véve tervezte át a tavi viszonyokra tökéletesen 
megfelelő uszonyos hajókat. A Mackó a fonyódi Port 
Lacaj egyik büszkesége. A jolle 1980-ban a Spariból ke-
rült Fonyódra a Székely családhoz. Azóta több felújí-
táson és kisebb átépítésen is átesett. A hajóval aktívan 
versenyeznek, az utóbbi évtizedek szinte valamennyi 
bajnokságán eredményesen szerepelt a koros jolle.
Amikor az Orvos-Gyógyszerész Kupa szervezői a három-
napos rendezvény szombati napjára betétversenyt keres-
tek, kézenfekvő megoldásnak mutatkozott, hogy egy old 
timerek részére kiírt regattával színesítsék az orvosok és 
gyógyszerészek versenyét. Június 13-án, Balatonkenesén 
a Balatonfői Yacht Clubban lesz az első Mackó Classic, 
melyre minden 1975 előtt épült hajót várnak a szervezők.

A Mackó Classic célja, a hagyományteremtő tisztelgés a 
Balaton összes tradicionális hajója előtt és így különö-
sen az egyik legrégebbi klasszikus hajóosztálya a 25-ös 
yolle előtt, mely már több mint 70 éve szeli a habokat, 
sok generáció vitorlázóinak legnagyobb örömére. 
A régi hajók megmentése, ápolása, versenyképes 
szinten tartása hatalmas feladat, ezért minden olyan 
kezdeményezés mely ezt a munkát segíti és ösztönzi, 
patronálásra érdemes. A szervezők a verseny későbbi 
önállóságának reményében, most egy szakmai regat-
ta keretei között indítják útjára a klasszikus hajók 
legújabb versenyét.
A Mackó Classicra megkötés nélkül nevezhetnek az 
1975 előtt épült hajók, melyek az Orvos-Gyógyszerész 
Kupa mezőnyével azonos pályán futnak és yardstick 
abszolút rendszerben kerülnek értékelésre. Az 
Orvos-Gyógyszerész Kupán induló, de a fenti feltéte-
leknek is megfelelő hajókat is értékelik az old timer 
regattán, ugyanakkor van lehetőség csak a Mackó 
Classicra nevezni.

mackó Classic

VErsEnYnaptár 2009.

Nagyhajós versenynaptár 2009
Izsák Szabolcs Emlékverseny Balatonfüred 2009.06.20. 
KÖZVIL - E.missio KUPA Fonyód 2009.06.20. - 2009.06.21. 
II. Max City Amatőr Egykezes Balatonlelle (BLYC) 2009.06.20. 
Nagyhajós Jolle Országos Bajnokság Fonyód 2009.06.26. - 2009.07.01. 
Raiffeisen Private Banking Kupa (OD Trophy III.) Balatonföldvár 2009.06.27. - 2009.06.28. 
Lellei szél TOPCAT katamarán kupa Balatonlelle (BLYC) 2009.06.27. - 2009.06.28. 
Kékszalag Balatonfüred 2009.07.03. - 2009.07.05. 
EGIS KUPA-Lám Dezső emlékverseny Csopak 2009.07.11. - 2009.07.12. 
LVE OD Kupa (OD Trophy IV.) Balatonlelle (BLYC) 2009.07.11. - 2009.07.12. 
Rizling Kupa Ábrahámhegy 2009.07.11. - 2009.07.12. 
IV. Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta Balatonlelle (BLYC) 2009.07.17. - 2009.07.18. 
Nagyhajós Bajnokság - Audi Kupa Balatonfüred 2009.07.24. - 2009.07.29. 
CMS-SCHULLER KUPA Fonyód 2009.07.25. - 2009.07.26. 
Jeanneau Nagydíj - Horváth Boldizsár Emlékverseny Balatonfüred 2009.07.28. 
Csillagtúra Balatonfüred 2009.08.01. - 2009.08.02. 
11 mOD Világbajnokság Siófok 2009.08.04. - 2009.08.09. 
Négykezes Verseny Csopak 2009.08.08. - 2009.08.09. 
International Kupa, Karsai Lajos emlékverseny Balatonlelle (BLYC) 2009.08.08. 
Nagyhajós Bajnokság II. Balatonfüred 2009.08.17. - 2009.08.22. 
IV. Közmű Kupa Balatonlelle (BLYC) 2009.08.20. - 2009.08.22. 
Tecon Kupa Balatonfüred 2009.08.29. - 2009.08.30. 
Fenyves Kupa Balatonfenyves 2009.08.29. 
Évadzáró Kormorán Kupa Fonyód 2009.08.29. 
Négykezes Vegyes Páros Verseny Balatonlelle (BLYC) 2009.08.29. 
Építők Kupa Balatonfüred 2009.09.04. 
Füred Kupa (OD Trophy V.) Balatonfüred 2009.09.05. - 2009.09.06. 
Beszédes József Emlékverseny Siófok 2009.09.12. - 2009.09.13. 
IV. Szigligeti Aqua Kupa Szigliget 2009.09.12. 
Zánka Open Zánka 2009.09.12. - 2009.09.13. 
Asso Európa Kupa Balatonfüred 2009.09.17. - 2009.09.22. 
Félsziget Kerülő Balatonfüred 2009.09.19. 
Szüreti Regatta Alsóörs 2009.09.26. - 2009.09.27. 
Unitef Kupa Balatonföldvár 2009.10.03. - 2009.10.04. 
III. Peugeot Frédi-Béni Ys. Csapatbajnokság Balatonlelle (BLYC) 2009.10.23. - 2009.10.24. 
III. Dér Kupa Balatonlelle (BLYC) 2009.11.07.

BL Apartments & Yachtclub Micro Magic versenysorozat 2009-2010
Szalag Regatta Balaton, Balatonfüred 2009. július 3.
+1 Országos Bajnokság Budapest, Lágymányosi-öböl 2009. október 3-4.
Medencés verseny Százhalombatta, Strand 2009. október 17.
Jégzáró Regatta Balaton, Balatonlelle 2009. november 21.
Mikulás Regatta Balaton, Balatonlelle 2009. december 5.
Jégtörő Regatta Balaton, Balatonlelle 2010. február 6

Írta: Tátrai Tamás
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Először azt hittem, hogy rosszul látok amikor itt a BFYC-
ben találkoztunk, annyira megszoktam, hogy téged 
Lellén kell keresni. 
Nincs ez másképp most sem, Kenesére a verseny mi-
att jöttem mivel a kikötői klubunk az LVE és a BFYC 
szoros kapcsolatot ápol és ez most már a versenyren-
dezésre is kiterjed.
Szóval akkor továbbra is Lelle?
Igen, sőt idéntől új üzemeltetőként nem csak a kikötő 
irányítása tartozik hozzám, a mi feladatunk az étterem és 
szálloda-üzemeltetés mellett az ingatlanok értékesítése 
is. A komplexumban található 153 lakás egy része még ér-
tékesítésre vár, örülnénk ha a kikötőben elért sikerek az 
ingatlanértékesítés terén is megvalósulhatnának. Másfél 
év alatt a 160 férőhelyes kikötőnkben 104 hely gazdára ta-
lált és jövőre több mint 20 előfoglalásunk van már most. 
Pár hete elkezdtük a lakások értékesítését is.
Mit kell tudni ezekről a lakásokról?
A lakópark és a kikötő egy 3.5 hektáros, közvetlen vízpar-
ti telekre épült. A fövenyes-homokos strand előtt fűtött 
vizű gyermek és felnőtt medence található. A lakások egy 
része a 17 villaépületben helyezkedik el, három sorban a 
főépület és a part között. A lakások gépészete a legma-
gasabb műszaki követelményeket is kielégíti, mennyezet 
hűtésük- és fűtésük is a XXI. századi technológiák szerint 
készült. Minden lakást beépített bútorokkal, egyedi mé-
rőórákkal kínálunk. A főépület lakásaihoz a mélygarázs-
ban gépkocsi parkolók és tároló helységek vásárolhatók. 
A villalakásokhoz felszini parkolóhely tartozik.

Az ingatlankomplexum szolgáltatásaival válik teljes-
sé a lakások értéke. A BL-ben lakást vásárlók, így töb-
bet kapnak egy vízparti luxuslakásnál?
Nálunk 12 hónapon keresztül folyamatos az üzemeltetés. 
A kikötőépületben működik a’la cart éttermünk, vala-
mint egyedülálló panorámával rendelkező wellness rész-
legünk szaunákkal és gőzkabinnal, masszázzsal. Ugyanitt 
található  squash pályánk is.  Rendszeresen szervezünk 
rendezvényeket, vitorlásversenyeket. Az aktív kikapcso-
lódás lehetősége adott nálunk, de aki a nyugalmat vá-
lasztja, számára is ideális helyszín a lellei létesítmény. A 
hatalmas méretű ingatlan lehetőséget teremt arra, hogy 
jól elszeparálható legyen egy-egy rendezvény, meghagy-
va a pihenés lehetőségét is a többi vendég számára.
Úgy hallottuk, lesznek idén új szolgáltatások is?
A legjelentősebb talán, hogy kialakítunk egy 100 fő be-
fogadására alkalmas, szekcionálható konferenciatermet 
és elkészül a keleti mólószár végére tervezett közel 100 
m2-es napozóstégünk is. A legtöbbek által várt fejleszté-
sünk a június végére birtokba vehető játszótér, hiszen 
vendégeink nagy része kisgyerekes szülő, nagyszülő.

Az Orvos-Gyógyszerész Kupa előkészületei közepette, Balatonkenesén a BFYC-ben beszélgettünk Cziráki 

Mártával, akit kivételesen nem kikötőről, hajókról vagy versenyekről kérdeztünk.

luxuslakások a Balatonparton
Interjú Cziráki Mártával, a BLYC Kft. ügyvezetőjével
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Balatonkenese | Balatonföi Yacht Club KOK
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info@bfyc.hu | www.bfyc.hu

Készítette: Jánosi Péter
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A környezettudatos európai gon-
dolkodásmód abba az irányba 
halad, hogy a tavakon, belvizeken 
minél inkább korlátozzák a belső-
égésű motoros hajók használatát. 
Már jó ideje Magyarországon is 
egyre nagyobb azon hajósok tá-
bora akik yachtélményre vágyód-
nak, de nem akarnak vesződni a vitorlázás tudományának 
elsajátításával csak szeretnének egy könnyed mozdulattal 
belehuppanni elegáns hajójukba és szelíd motorosként él-
vezni a Balatont. A helyzet feloldhatatlannak látszana, de 
a technika fejlődése megteremtette a környezetbarát és 
gazdaságos megoldást. Ennek is köszönhető, hogy Viszkei 
András családi vállalkozásban belefogott nagyszabású ter-
ve megvalósításába. Magyar tervek alapján, magyar szak-
emberekkel főképp magyaroknak épít hajót. 
Nem is akármilyet, elektromotoros vízi arisztokratát!
A hat méter hosszú piknikhajótól a tizenegy méteres, há-
romkabinos, duplafedélzetes luxusyachtig három külön-
böző méretben gyártják a WIA elektromotoros yachtokat, 
Germanischer Lloyd CE certificate-el, azaz nemzetközi-
leg elismert minőségben. A nagyközönség Budapesttől 
Olaszországig számos kiállításon megcsodálhatta ezeket a 
klasszikus vonalvezetésű úszótesteket. A látvány magáért 
beszél, hiszen egy ilyen monumentális, ámde kecses hölgy 
ölébe bárki könnyedén beleképzeli magát és a kipróbálás 
után a szerelem is garantált. A WIA vásárlói egytől egyig 
olyan üzletemberek, akik választásukkor a minőségben, 

akik választásukkor a saját igénye-
ik mellett a Balaton igényeit is fi-
gyelembe vették. Kompromisszu-
mot nem kellett kötniük, hiszen a 
WIA-k igazi yachtélményt amely-
lyel a család, a barátok szívesen 
tesznek tavi kirándulást, és élvezik 
a tó csendjét, amellett, hogy a mo-

torosok minden kényelmét kapják.
A hajó gyártáshoz a hátteret egy olyan balatonkenesei 
kikötő szolgáltatta, amely egyszerre elegáns és otthonos, 
nagyvilági és családias, pörgős és nyugodt. Hét évvel ezelőtt 
épült meg a Balatonfői Yacht Club és Hotel, amire talán a 
szokásos kikötő megnevezés helyett a mikroparadicsom 
illik. 
Működik a klubban hajósiskola is, ami azzal céllal jött létre, 
hogy olyan, igazi hajósokat képezzen, akik a hajózást, mint 
életformát szeretik majd, akik tisztelik a vizet, a szelet, egy-
mást. Olyan biztos tudást kapnak, amellyel nemcsak egy 
jogosítványt szerezhető, de a hajózás öröme mellett a fele-
lősségét is megtapasztalják.
A BFYC egy olyan bázis az ide érkezőknek, ami csak ad, 
szórakozást, kikapcsolódást, jó társaságot, kiváló ételt-italt, 
meleg ágyat, békét, vidámságot, nagy bulikat, wellness él-
ményt … Egy második otthon, bár sok klubtag szerint, le-
het, hogy az első! 
A honlapok, ahol minderről sokkal bővebben talál 
információt: www.bfyc.hu és  
www.hajosoktatas.hu

szelíd motorosok a balatoni álmok 
kikötőjében 

Tizenegy esztendeje (még a múlt században) rendez-
tük meg első alkalommal a klasszikus hajók találko-
zóját. Nem titkolt célunk volt, hogy a Nyugat-Euró-
pában nagy megbecsülésnek örvendő hajóosztályokat 
ismertté tegyük, és lehetőséget adjunk legalább éven-
te egyszer az old timer hajók összejövetelére. 
A klasszikus hajók népszerűsége az elmúlt években 
nagymértékben megnőtt. A jól képzett hazai hajó-
építő mesterek műhelyeiből megújulva, eredeti 
szépségükben kerültek és kerülnek vízre a szebb-

nél-szebb fából épült hajók. Büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy mindehhez hozzájárulhattunk. 
Rendezvényünknek a hagyományoknak megfelelő-
en a Kenese Marina-Port ad helyet, ahol a megszo-
kott kiváló szolgáltatások várják hajóstársainkat és 
vendégeinket. Mindenkinek jó szelet és kellemes 
időtöltést kívánok!

Dr. Kollár Lajos
a Tabu kormányosa

tabu kupa - 2009.

Írta: Wolf Dia

A verseny időpontja: 2009. augusztus 22. szombat

Nevezés helye: Kenese Marina-Port rendezvénysátor

Nevezés időpontja: augusztus 21. péntek 17-21 óra
 augusztus 22. szombat 7-9 óra

Rajt: augusztus 22. szombat 10 óra 30 perc

A túraverseny résztvevőinek  díjkiosztója:  
augusztus 22-én 18 óra

Móló-party: augusztus 22-én 20 órától  
a Kenese Marina-Portban

Tisztelt Sporttársak!
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Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei vitorlás évben is 
számtalan verseny jeladós, on-line közvetítését szol-
gáltatja a snewisport.com.
Így történik ez a Lellei Vitorlás Egylet szervezésében 
megrendezett I. SurgiCare Orvos-Gyógyszerész Ku-
pán is. Balatonkenesén, a BFYC kikötőben kivetítőn, 
de a snewisport.com weboldalra látogató érdeklő-
dők bárhonnan követhetik a várhatóan izgalmas 
futamokat. Az oldalon egymáshoz rendelt hajók egy 
időben térképre vetítve jelennek meg, és így egy-
máshoz viszonyítva is követhető a hajók mozgása, 
haladása. Ha már zajló versenybe kapcsolódik be 
a néző, lehetősége van a versenyt visszamenőleg is 
megnézni a rajttal egy időben induló versenyarchí-

vumban. A futamokat követően maguk a verseny-
zők is visszanézhetik a haladásukat, sebességüket 
és más értékeket. Elemezhetik, összehasonlíthatják 
magukat más csapatok útvonalával.
A snewisport elkötelezett híve az egészséges élet-
módnak, az aktív sportolásnak, támogat, és segít 
minden ilyen jellegű kezdeményezést. Ezt erősítve 
ajánlott fel díjat a szakmai regatták sorába újként ér-
kező I. SurgiCare Orvos-Gyógyszerész Kupára. 
A versenyzők ösztönzése, és a sportág népszerűsíté-
se érdekében a második helyezett hajó megkapja a 
SNEWISPORT Díjat, ami egy egész szezonra szóló 
díjtalan on-line hajóközvetítési lehetőség.  
Jó szelet!

jeladós közvetítés, hogy a parton 
is élvezzék a versenyt!

    CHATEAU VISZ,
      UXUS ÉS ELEGANCIAL

Írta: Kopasz Balázs
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